Wob-Verzoek aan Universiteit XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Aan:
Onderwerp: Indiening Wob-verzoek

Amsterdam
24 januari 2022
Zeer geachte XXXX
Bij deze dien ik, Gerard Jonkman, namens The Rights Forum een Wob-verzoek in (verzoek in
het kader van de Wet openbaarheid van bestuur). Ik wil graag kopie van hieronder nader
omschreven documenten of informatie aanwezig bij of onder uw universiteit. Het betreft
documenten of informatie over de institutionele banden van Universiteit XXXXXXXXXXXXXX
met Israëlische universiteiten, instituties en bedrijven, en met organisaties die steun voor de
staat Israël propageren.
Concreet vraag ik om de volgende documenten of informatie:
1.

2.

Alle overeenkomsten aangaande studentenuitwisseling tussen Universiteit
XXXXXXXXXXXXXX en Israëlische universiteiten, alsmede onderliggende
documentatie aangaande deze overeenkomsten.
a. Met ‘overeenkomsten’ wordt tevens bedoeld overeenkomsten aangaande
studentenuitwisseling tussen Universiteit XXXXXXXXXXXXXX en Israëlische
universiteiten die uiteindelijk niet tot stand zijn gekomen, die nog in
voorbereiding zijn, en/of die inmiddels zijn beëindigd.
b. Met ‘onderliggende documentatie aangaande deze overeenkomsten’ in punt
1 en 1(a) wordt bedoeld zowel interne als externe correspondentie,
waaronder e-mails inclusief bijlages, uitnodigingen voor vergaderingen en
vergadernotulen die betrekking hebben op de totstandkoming van de
overeenkomsten beschreven in punt 1 en 1(a).
c. Hierbij doelen wij in ieder geval ook, maar niet uitsluitend, op alle
onderliggende documenten waarin de mogelijke risico’s van het aangaan van
samenwerking met Israëlische universiteiten met zich meebrengt worden
benoemd en/of besproken.
Alle overeenkomsten aangaande institutionele samenwerking op het gebied van
onderzoek en onderzoeksfinanciering waarbij Universiteit XXXXXXXXXXXXXX en
Israëlische universiteiten, Israëlische instituties en/of Israëlische bedrijven
betrokken zijn, en onderliggende documentatie aangaande deze
overeenkomsten.
a. Met ‘overeenkomsten’ wordt tevens bedoeld overeenkomsten die uiteindelijk
niet tot stand zijn gekomen, die nog in voorbereiding zijn en/of die inmiddels
zijn beëindigd, en documentatie aangaande deze overeenkomsten.
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3.

b. Met ‘onderliggende documentatie aangaande deze overeenkomsten’ in punt
2 en 2(a) wordt bedoeld: intentieverklaringen, intentieovereenkomsten,
financieringsaanvragen (zij het ingewilligd, geweigerd of in behandeling),
interne en externe correspondentie, waaronder emailcommunicatie (enkel emails met bijlages) inclusief bijlages, uitnodigingen voor vergaderingen en
vergaderingsnotulen.
c. Hierbij doelen wij in ieder geval ook, maar niet uitsluitend, op alle
onderliggende documenten waarin de mogelijke risico’s van het aangaan van
samenwerking met Israëlische universiteiten met zich meebrengt.
d. Met ‘institutionele samenwerking’ wordt bedoeld: samenwerking,
coördinatie, en/of deelname in onderzoek en onderzoeksfinanciering waar
dat de voorgenoemde partijen betrekt in hun capaciteit als instituties. Dit
Wob-verzoek heeft dus geen betrekking op informele, incidentele
onderzoekssamenwerking tussen individuele academici in hun individuele
academische capaciteit, tenzij deze contacten uiteindelijk hebben geleid tot
institutionele samenwerking.
e. Met ‘Israëlische instituties’ wordt bedoeld overheidsinstellingen, publieke en
semipublieke instellingen van de staat Israël, inclusief al hun afdelingen,
waaronder het Ministerie van Defensie, Ministerie van Publieke Veiligheid,
Ministerie van Strategische Zaken en Publieke Diplomatiek (sinds 2021 deel
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken), het Ministerie van Buitenlandse
Zaken en het Ministerie van Onderwijs.
f. Met ‘Israëlische bedrijven’ wordt alleen bedoeld de volgende Israëlische
bedrijven en corporaties, hun afdelingen, bestuursorganen, en/of hun
dochterondernemingen:
i. Elbit Systems (waaronder MTRS3 Solutions and Services),
ii. Rafael,
iii. IBM Israel - Science and Technology LTD,
iv. MedyMatch Technology Ltd.,
v. Mellanox Technologies,
vi. Magen David Adom,
vii. Machba - Interuniversity Computation,
viii. Israel Aerospace Industries,
ix. Israel Aircraft Industries,
x. Verint Systems, Ok2Go Cellular Systems,
xi. Israel Electronic Corporation,
xii. Israel Oceanographic and Limnological Research Limited,
xiii. Holo/Or Ltd.,
xiv. NSL Satellites LTD +,
xv. NSO Group Technology,
xvi. GRIPHUS Aeronautical Engineering & Manufacturing Ltd. En
xvii. Innowattech.
Alle documenten aangaande formele samenwerking, samenwerkingsprojecten
en/of correspondentie met…
a. de volgende Nederlandse organisaties en hun vertegenwoordigers (in hun
capaciteit als vertegenwoordigers):
i. Centrum voor Informatie en Documentatie Israel (CIDI),
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ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

4.

Christenen voor Israel,
Centraal Joods Overleg (CJO),
Dutch Support for Israel,
Federatief Joods Nederland,
Likoed Nederland,
StandWithUs Nederland,
Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB, valt onder het
ministerie van Justitie en Veiligheid) en
ix. Stichting Nederlands Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV)
(inclusief NEDS NIDV Exhibition Defense & Security),
b. en de volgende buitenlandse, Europese en/of internationale organisaties en
hun vertegenwoordigers (in hun capaciteit als vertegenwoordigers):
i. Anti-Defamation League,
ii. Birthright Israel,
iii. Birthright Israel Foundation,
iv. Bundesverband RIAS e.V.,
v. B’nai B’rith International,
vi. B’nai B’rith Europe,
vii. EU Coordinator on combating antisemitism and fostering Jewish life,
viii. International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA),
ix. JNF Charitable Trust (JNF-UK),
x. Keren Kayemet LeYisrael (JNF-KKL),
xi. NGO Monitor en
xii. Simon Wiesenthal Center.
Alle interne adviezen, mailwisselingen, richtlijnen en andere beleidsstukken
waarin is neergelegd of wordt besproken hoe bij (verschillende vormen van)
samenwerking met Israëlische universiteiten, bedrijven of organisaties moet
worden onderzocht of dergelijke samenwerking op welkerlei wijze dan ook zou
kunnen bijdragen aan mensenrechtenschendingen in Israël en diens stelselmatige
onderdrukking, discriminatie, onteigening, en uitsluiting van Palestijnen.

In al het bovenstaande wordt met ‘Universiteit XXXXXXXXXXXXXX’ bedoeld Universiteit
XXXXXXXXXXXXXX en alle organen die daaronder vallen, waaronder haar commissies,
faculteiten, afdelingen, centra en fondsen.
In al het bovenstaande wordt met ‘Israëlische universiteiten’ bedoeld de volgende
instituties, en alle organen die daaronder vallen, waaronder hun bestuursorganen,
commissies, faculteiten, afdelingen, centra, en fondsen, etc.:
• Technion - Israel Institute of Technology (IIT),
• Hebrew University of Jerusalem (HUJI),
• Weizmann Institute of Science (WIS),
• Bar-Ilan University (BIU),
• Tel Aviv University (TAU),
• University of Haifa (HU),
• Ben-Gurion University of the Negev (BGU),
• Open University of Israel (OPENU),
• Ariel University (AU) en
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•

Reichmann University (voorheen ‘Herzliya Interdisciplinary Center’).

Dit verzoek om informatie is beperkt tot documenten geproduceerd, ontvangen, of
behandeld tussen 01-01-2012 en de datum van dit Wob-verzoek.
Mocht u vragen hebben over de precieze interpretatie of de gewenste afhandeling van dit
verzoek, dan ben ik graag bereid een nadere toelichting te verstrekken. Ik verzoek u
daarover binnen twee weken na ontvangst van het verzoek met mij in contact te treden.
Ik verzoek u de gevraagde informatie die digitaal bij u aanwezig is in digitale vorm te
verstrekken. Van de informatie die alleen analoog (‘hard copy’) in uw archief aanwezig is,
ontvang ik graag een kopie. Indien u voornemens bent om hiervoor kopieerkosten in
rekening te brengen, verzoek ik u vooraf hierover contact met mij op te nemen.
Ik verzoek u de ontvangst van dit verzoek schriftelijk of per email aan mij te bevestigen.
U wordt verzocht binnen 28 dagen, of in ieder geval binnen 56 dagen op dit verzoek te
beslissen. Geen of een onvoldoende antwoord op de vervaldatum zal worden opgevat als
niet-tijdig beslissen.
Mocht u binnen 28 dagen vaststellen dat een besluit binnen 56 dagen vanwege het grote
aantal aangetroffen documenten niet mogelijk is dan verzoek ik u een index van de
aangetroffen stukken op te stellen en mij de gelegenheid te geven een keuze te maken van
documenten die ik in ieder geval binnen 56 dagen wens te ontvangen (een deelbesluit).
Uiteraard is mijn voorkeur om binnen de termijn gewoon alle stukken te ontvangen.
Met vriendelijke groet,
Gerard Jonkman
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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